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Humana Baltic ir Maisto banko projekto „Gelbėkime maistą nepasiturintiesiems“ paramos gavėjai!

2019 m. metų spalį Humana Baltic tapo vienu iš didžiausių labdaros ir paramos fondo Maisto bankas rėmėjų. 
Pasirašius bendradarbiavimo sutartį, Humana Baltic parėmė projektą „Gelbėkime maistą nepasiturintiems”, kurį 
įgyvendinant nuo išmetimo bus išgelbėta 750 tonų maisto. Surinktą maistą Maisto bankas perduos 320 socialinių 
ir bendruomeninių organizacijų, padedančių 36 tūkstančiams žmonių 59-iose Lietuvos savivaldybėse.

Kviečiame pasiskaityti apie keletą Humana Baltic ir Maisto banko remiamų organizacijų, kurios rūpinasi 
nepasiturinčiaisiais ir vaikais. 

Labdaros valgykla „Vilties centras“. 
Joje šiltiems pietums kasdien susirenka apie 800 
vargingiau gyvenančių žmonių. Dažniausiai į valgyklą 
ateina pensininkai, darbo laikinai neturintys žmonės, 
socialinės rizikos grupei priklausantys asmenys.

„Vilties centro“ įkūrėjos Larisos Čerkaskajos teigimu,  
nepasiturintieji dažnai nedrįsta užsukti pas juos, 
mano, kad tokiose vietose lankosi tik benamiai, tačiau 
valgykla padeda visiems įvairių gyvenimo sunku-
mų patiriantiems žmonėms. Didžiąją dalį valgykloje 
tiekiamo maisto, remiant Humana Baltic, perduoda 
Maisto bankas, taip pat dalijami trumpo galiojimo 
maisto paketai. 

Šalčininkų rajone įsikūręs reabilitacijos centras 
„Pusiaukelis“ padeda asmenims, kurie vartoja 
narkotikus, tačiau iš visų jėgų stengiasi ištrūkti iš šio 
liūno. Centre vykdoma 12-os žingsnių programa, kai 
padėti išgyti žmonėms siekiama ne medikamentinėmis 
priemonėmis, o psichologiškai perorientuojant. 
Reabilitantai „Pusiaukelyje“ patys tvarko namus ir 
aplinką, ruošia maistą, prižiūri auginamus gyvūnus, 
laisvu laiku žaidžia tinklinį ir dalyvauja varžybose. 
Didžioji centro pajamų dalis – socialinių projektų lėšos, 
kurių pakanka vos keliems asmenims išlaikyti ir gydyti. 
Centre šiuo metu gyvena 14 vyrų, o jiems išlaikyti 
centro darbuotojai priversti ieškoti papildomų resursų. 
Humana Baltic ir Maisto banko parama, leidžia organi-
zacijai sutaupyti lėšų kitoms būtiniausioms reikmėms.

Vegetariško maisto labdaros valgyklėlė Vilniuje.  
Ja rūpinasi labdaros ir paramos fondo „Harė Krišna 
maistas kūnui ir sielai“ nariai Džiulijeta ir Algis. 
Kas mėnesį valgyklą aplanko apie 110 skirtingų 
žmonių. Vieni pietauti ateina kasdien, kiti užsuka 
rečiau, kuomet prispaudžia finansiniai sunkumai.

Dirdami savo darbą, Džiulijeta ir Algis iš visų jėgų 
stengiasi bent kiek pagerinti nepasiturinčiųjų 
kasdienybę. Didžioji dalis maisto produktų, remiant 
Humana Baltic, į valgyklą atkeliauja iš Maisto banko 
sandėlio. 
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Parama vaikų dienos centrams

Bagaslaviškio vaikų dienos centras.
Į jį kiekvieną dieną ruošti pamokų, pažaisti ir pavalgyti 
ateina 15 skirtingo amžiaus vaikų iš sunkiai besiver-
čiančių šeimų. Jiems centre organizuojamos šventės, 
ekskursijos, rengiami susitikimai su įvairiais specialis-
tais, siekiama į centro veiklas įtraukti ir tėvelius.

Centro direktorės Nijolės teigimu, šiuo metu įstaigos 
finansavimas labai menkas, todėl du kartus per savaitę 
gaunamos Humana Baltic ir Maisto banko paramos 
dėka galima praturtinti vaikų mitybą ir sutaupyti lėšų 
kitiems poreikiams. 

Vileikiškių kaimo bendruomenės vaikų dienos 
centrą „Lašelis“ lanko 15 vaikų, kurie, vos tik grįžę iš 
mokyklos, čia užsuka pavalgyti ir ruošti namų darbų. 
Vėliau vaikų laukia žaidimai, piešimas,filmai, galimybė 
pasinaudoti kompiuteriu, pramogos lauke, pasiplau-
kiojimai Širvintų baseine. „Lašelis“ rūpinasi socialiai 
pažeidžiamų šeimų vaikais, todėl iššūkių čia išties 
daug. Vieniems reikia padėti įsigyti mokyklinių prekių, 
kitiems drabužių, todėl skaičiuoti pinigus ir juos 
taupyti centrui tenka nuolat. 

Du kartus per savaitę gaunama Humana Baltic ir 
Maisto banko parama centrui ypač svarbi. 
Šio bendradarbiavimo dėka galima sutaupyti lėšų 
kitoms organizacijos veikloms, priešingu atveju visi 
pinigai būtų išleisti maistui.

Vaikų dienos centrai Šilalės rajono savivaldybėje.

„Gilė“ (Bijotų kaimas), „Giliukai“ (Šilalės miestas), 
„Riešutas“ (Šilalės kaimiškoji seniūnija). 

Kiekvieną iš centrų lanko nuo 23 iki 35 vaikų. Čia 
dirbantys specialistai su vaikais atlieka lavinamąsias, 
edukacines užduotis, vaikai piešia, kuria įvairius 
rankdarbius, mokosi filmuoti ir fotografuoti. 

Kaip pasakojo koordinacinio centro „Gilė“ vadovė Indrė, 
valstybinis ir savivaldybės finansavimas šioms 
organizacijoms nėra didelis. Atmetus visas kitas išlaidas, 
vieno vaikų dienos centro maistui per mėnesį lieka vos 
80 eurų. 

Centro vadovės teigimu, parama maisto produktais 
labai reikalinga ir naudinga. Kol kas tik jos dėka vaikams 
galima užtikrinti daug įvairesnį ir geresnį maistą, mokyti 
pasigaminti valgyti, kas jiems išties labai patinka.

Nuo 2019 m. lapkričio iki šių metų sausio mėnesių vaikų 
dienos  centrams Šilalės savivaldybėje buvo perduota 
daugiau kaip 1200 kilogramų išgelbėto maisto, kurį 
išsaugoti Maisto bankui padėjo Humana Baltic.


